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Abstract 
 

Mot bakgrund av den negativa påverkan läsarnas flykt till Facebook har haft på dagspressens 

ekonomi ämnar denna uppsats undersöka om det finns ett förhållande mellan hur en nyhet på 

Facebook gestaltas och hur mycket engagemang den får. För att åstadkomma detta har en 

blandad metod för dataanalys grundad i tidigare forskning om gestaltningsteori. Eftersom 

morgontidningar och kvällstidningar traditionellt sätt har haft olika publiceringsstrategier har 

undersökningen även tittat på om eventuella skillnader mellan morgontidningar och 

kvällstidningar.  

 

Studiens resultat har visat att human interest frame och conflict frame, är de gestaltningar som 

både förekommer mest och har mest engagemang, något som visar att Facebook har påverkat 

vilka generella gestaltningar som återkommer i flödet. Resultatet tyder även på att 

morgontidningar och kvällstidningar har separata publiceringsstrategier, även om studien inte 

innefattade tillräckligt med inlägg för att utläsa ett tydligt samband mellan vilken gestaltning 

Facebooknyheterna har och om tidningen är en kvälls- eller morgontidning 

 

Utöver detta noterade studien att samma ämne gick igen bland Facebooknyheterna och det 

finns därför ett intresse för att åter studera materialet i framtiden för att ta fram 

sakfrågsgestaltningar, alternativt att genomföra en kvalitativ totalundersökning av samtliga 

dataenheter. 

 

Nyckelord: gestaltning, framing, morgontidning, kvällstidning, Facebook, sociala medier, 

dagspress, engagemang, morality frame, human interest frame, conflict frame,, Aftonbladet, 

Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter 
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Inledning	
 

Enligt Reuters rapport från 2018 läser 87% av den svenska befolkningen nyheter digitalt och 

via sociala medier. Hela 36% av dem tar del av nyheter via Facebook-flödet (Westlund s.104 

2018). Enligt IIS senaste rapport ligger antalet svenska användare som går in på Facebook för 

att läsa nyheter på närmare 53% (Internetstiftelsen i Sverige s.44 2017). I båda rapporterna 

hamnar Facebook i topp som socialt medium för nyhetskonsumtion. Trots att Facebook aldrig 

var designat för att förmedla nyheter (Facebook 2012) blev det en av sidans funktioner när de 

lanserade sin algoritmiska nyhetsflöde 2006 (Carlson & Lewis 2018).  

 

Clay Shirky (2008) beskrev massmedia som en megafon– där innehåll sänds från en central 

punkt. Sociala medier fungerar annorlunda, där delas information ”horisontellt”, från person 

till person. Därför uppmanas läsarna i Handbok för mobil journalistik, att inte längre se sin 

publik i form av publik eller läsare utan som en ”gemenskap av onlineanvändare” (Hill & 

Bradshaw 2018 s. 7) Eftersom journalisterna nu istället måste lita på att användarna aktivt 

distribuerar deras material på sociala medier är det därför viktigt att innehållet lockar 

användare till engagemang i form av en kommentar, delning eller gilla ( Hill & Bradshaw 

2018 s. 20).  

 

Engagemang har blivit extra viktigt för journalistikens överlevnad med bakgrund av Mark 

Zuckerbergs (grundare och exekutiv chef på Facebook) uttalande om att Facebook ska lägga 

om sin algoritm för att minimera passivt innehåll som klipp och artiklar och premiera innehåll 

som har genererat substantiella användarinteraktioner (The New York Times 2018).  

Samtidigt som en majoritet av Silicon Valley aktörernas uttalanden tyder på att de inte delar 

tron att journalistiska värderingar är nödvändiga för att ge medborgare den information de 

behöver för att delta i den demokratiska processen (Russell 2017). Därför ämnar denna 

uppsats att med en blandad metod för dataanalys undersöka om det finns ett förhållande 

mellan hur en nyhet på Facebook gestaltas och hur mycket engagemang den får. 

 

Eftersom det även visat sig att morgontidningarna har blivit speciellt utsatta (Nesser 2017) 

delvis eftersom de byggt upp innehåll som bygger på en återkommande läsarkrets (Nygren & 

Wadbring 2013 s.135) och delvis för att morgontidningarnas ekonomiska modell traditionellt 

har varit mer beroende av de annonsörer som nu vänt sig till Facebook (Nygren & Wadbring 
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2013 s.135), ämnar uppsatsen även undersöka om man kan utläsa skillnader i ett eventuellt 

förhållande mellan gestaltning och engagemang skiljer sig mellan morgontidningar och 

kvällstidningar.  

 

Bakgrund	
 

Nationalencyklopedin definierar dagstidning som en ”periodisk utgiven (tryckt) publikation, 

avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande nyheter”. Det är en bred definition 

så i Sverige brukar dagstidningar delas in vidare i två grupper: morgontidningar– 

dagstidningar utgivna med minst fyra nummer per vecka med huvudsak 

hushållsprenumeranter, kvällstidningar– dagstidningar utgivna med minst sju nummer per 

vecka som är i huvudsak lösnummerförsålda. (Nationalencyklopedin 2018). 

 

I samband med internets framfart under 1990-talet, har tidningarna tvingats konkurrera med 

andra medier om de pengar som förut lagts på tidningsprenumerationer (Nygren & Wadbring 

2013 s.85), samt kraftigt minskade annonsintäkter (Nygren & Wadbring 2013 s.129). Något 

som har lett till att dagspressen har tvingats testat nya ekonomiska modeller för att driva sin 

verksamhet, som betalväggar och digitala prenumerationer (Nygren & Wadbring 2013 s.138). 

 

En studie från NORDICOM från 2017 visade att både morgon- och kvällstidningar har 

minskat antalet artiklar i sin pappersupplaga med ca. 40% de senaste tio åren, men att medan 

kvällstidningarna har ökat sitt innehåll på webben med 82%, så har morgontidningarna 

minskat sitt innehåll även på webben med 7% under perioden (Nesser 2017). 

Mediebarometern från 2017 visade även att morgontidningen var särskilt utsatt där de för 

första gången kunde påvisa att under 50% av den svenska befolkningen nu tar del av nyheter 

via en morgontidning (Nesser 2018).  

 

Det är helt enkelt mycket som tyder på att omställningen till ett digitaliserat innehåll har varit 

svårare för morgontidningarna än kvällstidningarna, vilket kan förklaras av att 

kvällstidningarna behövt noga utforma sitt innehåll för att sälja varje enskilt nummer, medan 

morgontidningarna har varit mer beroende av annonsörer (Nygren & Wadbring 2013 s.135) 

och har kunnat utforma sitt innehåll för en trogen läsarkrets. 
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En studie som gjordes i samband med Facebooks lansering av ”reaktioner” så som ”wow”, 

älskar, arg ect. som komplement till de traditionella ”like” och delningsfunktionerna år 2016,  

fann att även om denna funktion inte är lika populär som den tidigare ”like”-funktionen, så 

gör positiva reaktioner: ”wow”, ”glad”, ”älskar”, ”haha”, att nyhetskonsumenter är mindre 

benägna att dela och kommentera, medan negativa reaktioner: ”sad”, ”angry”, gör 

nyhetskonsumenter mer benägna att dela och kommentera (Larsson 2018).  

 

Man kan alltså ponera att om en tidning utformar sitt innehåll för att skapa en viss reaktion 

kan de påverka hur mycket deras material distribueras i Facebook-användares flöden. 

Samtidigt som strategierna för hur man bäst når publik traditionellt sett har skiljt sig mellan 

morgon- och kvällstidningar. 

 

Detta blir problematiskt eftersom det är etablerat att konton med mindre följare får mindre 

status och på grund av detta blir avfärdade oftare än konton med mer följare (Hill & 

Bradshaw 2018 s.9), så om en tidning var långsam att ta sig ut på sociala medier kan det bli 

svårare att komma ikapp eftersom användare avfärdar deras inlägg.  

 

Dessutom har Hill och Bradshaw definierat en andra våg bland de sociala medie-

plattformarna, som de kallar ”övergripande visuell”: 

 
”The second wave of social media at the start of the 21st century was overwhelmingly visual: 

the launches of Instagram and Pinterest in 2010, were followed by Snapchat in 2011 (…)  

Older platforms quickly adapted, Facebook bought Instagram, tried to buy snapchat and 

launched its own live video service.” (Hill & Bradshaw 2018  s. 113) 

 

Genom att peka ut att Instagram, Pinterest och Snapchat dykt upp och blivit populära under en 

kort tid, samt att äldre plattformar försökt anpassa sina strategier därefter, resonerar de att 

sociala mediers utveckling kommer gå mot att premiera visuellt innehåll. Detta tyder på att 

medier som redan ligger i framkant och därför har råd att investera i ny teknik i form av t ex. 

live-sändningar, kommer ha lättare att sprida sig på de sociala medier-plattformarna i 

framtiden. Gapet mellan kvälls- och dagstidningarna riskerar därmed att bli allt större tills 

kvällstidningarna konkurrerar ut morgontidningarna. 
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Syfte	och	vetenskaplig	frågeställning	
 

Studien kommer att behandla innehåll från de största kommersiella aktörerna enligt Reuters 

kartläggning (Westlund 2018): kvällstidningarna– Aftonbladet, Expressen och 

morgontidningarna– Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, då de får en stor del av sina 

intäkter från digitala prenumerationer och trafik genererad från Facebook och därför har ett 

ekonomiskt intresse av att anpassa sitt innehåll för sidan (Westlund 2018).  När ett skifte sker 

i de journalistiska värderingar, rutiner och praktik som finns på en nyhetsorganisationerna 

kommer det synas i form av generella gestaltningar (Shehata 2015 s. 362) som kan uppmätas 

via en kvalitativ dataanalys av inläggen. Vilka av dessa nyheter som fått mest spridning kan 

mätas i en kvantitativ dataanalys i form av engagemang som reaktioner, kommentarer och 

delningar (A. Devito 2017, Larsson 2017). 

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett förhållandet mellan dessa generella 

gestaltningar (Shehata 2015) och hur mycket engagemang ett inlägg får, för att därigenom 

undersöka om Facebook ändrat hur svenska dagstidningar gestaltar nyheter för sina läsare. Ett 

ytterligare syfte är att undersöka om man kan utläsa skillnader i engagemang och gestaltning 

för morgontidningar och kvällstidningar.  

 

För att uppfylla syftet ställs följande forskningsfrågor: 

• Vilka generella gestaltningar dominerar i tidningarnas inlägg på Facebook och hur 

skiljer de sig från de traditionellt dominerande gestaltningarna? 

• Finns det ett förhållande mellan Facebook-nyheterna som hade störst engagemang och 

hur det gestaltas i text och bild? 

• Kan man utläsa ett förhållande mellan eventuella samband och om materialet togs 

fram av en morgontidning eller kvällstidning? 
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Tidigare	forskning	
 

Vilken av de generella gestaltningarna som är mest förekommande i dagspress studerades 

utförligt med ”supervised machine learning” från 1995 till 2011 (Burscher et al. 2014). 

Studien fann att conflict frame var den mest förekommande gestaltningen, medan morality 

frame var den minst förekommande gestaltningen. Varför conflict frame var den mest 

förekommande gestaltningen undersöktes vidare 2015 med en intervjustudie som undersökte 

journalisternas roll i gestaltningsbyggandet (Bartholomé et al.). Enligt studien föredrog 

journalisterna att använda conflict frames i konflikter mellan mäktiga aktörer eller konflikter 

mellan politiska koalitioner, policy-skapare och maktrelationer mellan politiska partier, vilket 

var ett naturligt resultat av rådande journalistiska normer, grundvärderingar och rutiner som 

bygger på att journalistens viktigaste roll är att gräva fram fakta och hålla etablerad makt till 

svar för sina handlingar.  

 

Sociala mediers nya sätt att distribuera information ”horisontellt”, från person till person 

(Shirky 2008), gör dock att det är inte längre garanterat att den gestaltning som journalisterna 

själva tycker är viktigast och använder sig mest av, är den som sprids.  

 

En studie från 2016 som undersökte faktorer för nyhetsdelning på Twitter och Facebook för 

nederländska medier (Trilling et al. 2017) stödjer detta då de fann att artiklar med human 

interest frame delades 33% mer på Facebook än övriga artiklar och att en conflict frame 

delades 9% mer än övriga artiklar. En annan studie som undersökte vilka ämnen som återkom 

i nyhetsflödet på Twitter och Facebook i Argentina, Brasilien och USA (Garcia-Perdomo et 

al. 2017) bekräftade att human interest frame, var en av ett av de ämnen som fick både 

Facebook-användare och Twitter-användare att dela nyhetsartiklar. Medan en psykologisk 

studie pekat ut morality frame som en gestaltning som har hög potential att bli viral eftersom 

den effektivt kan ”smitta” olika grupper med nya värderingar (Brady et al. 2017). 

 

Det finns även forskning som inte stöder att human interest frame, morality frame och conflict 

frame är de gestaltningar som ger mest spridning på sociala medier. Till exempel studerades 

generella gestaltningars förhållande till Facebook-engagemang i sex chilenska medier 

(Valenzuela et al. 2017). Studien kom fram till att human interest frame inte gav någon tydlig 

effekt på delning. Medan conflict frame och economic consequences frame, båda minskade 

delning på Facebook och att morality frame ökade nyhetsdelning på Facebook. 
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Den tidigare forskningen som behandlar gestaltning på sociala medier är alltså delad om hur 

gestaltning som påverkar delning, även om en majoritet pekar på att human interest frame och 

conflict frame är mest förekommande på Facebook. Det varierade resultaten kan bero på att 

det finns en tredje faktor i form av till exempel kulturell kontext eller ändringar i Facebooks 

algoritm. 
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Teoretiskt	Ramverk		
 
Gestaltningsteori	
 

Gestaltningsteori, eller framing theory som det heter på engelska, har sin grund i flera olika 

vetenskapliga discipliner (Shehata 2015 s. 360). Själva begreppet, framing, användes först i 

Making News (Touchman 1978) för att illustrera att människor ofta använder massmedierna 

som en tolkningsram mot omvärlden, på samma sätt som en betraktare observerar den 

faktiska världen genom ett fönster. Andra tongivande forskare för begreppet var Gitling, som 

under 1980-talet studerade mediernas roll i befolkningens opposition till Vietnamkriget 

(Gitling 2003), samt Reese, Gandy och Grant som tog fram ett av de första samlingsverken 

om gestaltningsteori (2003). Idag är den mest förekommande definitionen av begreppet 

gestaltning följande: 

 
”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem, definition, casual 

interpretation, moral evaluation and/or treatment reccomendation for the item described ” 

(Entman 1993 s. 52) 

 

Vilket kan översättas till att: gestaltning är att, i textkommunikation, välja ut eller framhäva 

en aspekt av en utvald verklighet, som görs genom att framhäva ett visst problem, definition, 

moralisk utvärdering och/eller rekommenderad behandling för aspekten. När man tittar på 

journalistiska gestaltningar är aspekten den journalistiska infallsvinkeln, det vill säga vilka 

som får uttala sig, vilka fakta som åberopas och hur värdeladdade ord används (Shehata 2015 

s. 362).  

 

För att systematisera den enorma mängd gestaltningar som analyserats av forskare kan man 

skilja på olika typer av gestaltningar. En vanlig indelning är mellan sakfrågsgetaltningar och 

generella gestaltningar (Shehata 2015 s. 361). Sakfrågsgetaltningar kännetecknas av en 

direkt koppling till de ämnen som befinner sig på den mediala agendan (Shehata 2015 s. 363). 

Medan generella gestaltningar kännetecknas av att kunna förekomma i all nyhetsrapportering, 

oavsett vad rapporteringen handlar om (Shehata 2015 s. 361). 

 

De mest väletablerade generella gestaltningarna är economic consequences frame, som 

definieras som gestaltning som rapporterar om ett event eller problem i termer av vilka 
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ekonomiska konsekvenser det kommer ha för en individ, grupp, institution, region eller land 

(Semetko & Valkenburg 2000, s. 96),  human interest frame som definieras som gestaltning 

som tar in ett mänskligt ansikte eller emotionell vinkling till presentationen av ett event eller 

problem i ett försök att individanpassa, dramatisera eller känslomässigt förankra nyheter för 

att skapa publikintresse (Semetko & Valkenburg 2000, s. 95),  morality frame som definieras 

som gestaltning som vinklar ett event eller problem enligt kontextuella värderingar, 

uppfattning om moral, normativa budskap och religiösa eller kulturella grundsatser (Semetko 

& Valkenburg 2000, s. 96) och conflict frame som definieras som gestaltning som lägger vikt 

på konflikter mellan individer grupper och institutioner för att fånga publiken (Semetko & 

Valkenburg 2000, s. 95).  

 

Genom att med kvalitativ analys undersöka vilka som får uttala sig, vilka fakta som åberopas 

och hur värdeladdade ord används och jämföra med definitionen av economic consequences 

frame, human interest frame, conflict frame och morality frame kan man ta reda på vilken 

generell gestaltning som är mest förekommande i inläggen. Denna undersökning behandlar ett 

urval av de fem inlägg som fått mest engagemang per mediehus för att undersöka förhållandet 

mellan gestaltning och engagemang. 

 

Gestaltningsteori	för	bildanalys	
 

Gestaltningsteorin har rätt nyligen inkorporerats inom forskningen om bildjournalistikens 

innehåll i form av begreppet visuell gestaltning (Nilsson 2015 s.284), som betonar 

nyhetsbildens kapacitet att förstärka och ge uttryck åt ideologiska budskap som i sin tur 

förmodar styra tolkningen av nyheten (Fahmy et al., 2014).  Även Renita Coleman 

argumenterar för att man borde examinera visuella element när man gör en gestaltningsanalys 

då man kan missa helhetsintrycket av en text, eftersom skrivna och talade element ibland 

jobbar tillsammans med visuella element och ibland skickar visuella egna budskap obundna 

av de verbala elementen (2010 s. 236).   

 

Scott McCloud har i sin bok ”Understanding comics” (1994 s. 138-161) utvecklat ett 

resonemang kring hur text och bild samverkar i form av sju olika sätt text och bild kan 

kombineras för att skicka budskap: 
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• Word specific– när bilden illustrerar orden, men inte är nödvändig för läsarens 

förståelse av texten. 

• Picture specific– när bilden säger allt läsaren behöver veta och orden inte behövs för 

att förstå vad som pågår. 

• Duo-specific– när bild och text sänder samma budskap till exempel om någon gråter i 

bilden och samtidigt citeras med ”jag är så ledsen”. 

• Intersecting– när text eller bild utvecklar eller gör ett budskap starkare som redan 

finns i det andra mediet.  

• Parallel combination– när bilden och texten skickar var sitt budskap. 

• Montage – när text är en del av bilden. 

• Interdependent– när budskapet beror på sättet bild och text kombineras och därför inte 

kan utläsas om man tar bort den ena eller den andra. 

 

I den här undersökningen kommer bild och text analyseras kvalitativt för att se vilken av Scott 

McClouds regler bäst beskriver hur de olika delarna av inlägget förmedlar budskap. Där bild 

och text skickar parallella budskap, kommer det identifieras även en separat visuell 

gestaltning. 
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Metod,	material	och	urval	
 

Studien har valt att titta på Facebook som plattform då det är den mest använda plattformen i 

Sverige, efter Youtube, samt den enda plattform där mer än ett mediehus klarade top 30–listan 

över vilka som hade mest inflytande (Martner, Hörnfelt, Karlsten, 2017).  Undersökningen 

kommer behandla de fyra största dagstidningarna enligt Reuters kartläggning eftersom de är i 

beroendeställning till Facebook då de får en stor del av sina intäkter från digitala 

prenumerationer och trafik genererad från sidan (Westlund 2018) och därför har ett 

kommersiellt intresse att anpassa sitt innehåll. 

 

Undersökningen grundar sig därför i en kvantitativ innehållsanalys av det material som de 

största dagstidningarna: Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, respektive de största 

kvällstidningarna: Aftonbladet och Expressen har lagt upp på sina huvudsakliga Facebook-

sidor under ett halvårs tid, specifikt den 19:e mars till måndag den 19:e november 2018. 

 

Perioden november till mars är vald i åtanke med Åsa Nilsson rekommendationer, dvs. att 

göra ett totalurval eller göra ett flera nedslag för att undvika att en större händelse som en 

naturkatastrof eller val dominerar nyhetsflödet ( 2010 s. 129), samt att undvika att lägga en 

undersökning under jul och nyår då materialet ofta är ”atypiskt”. Eftersom denna studie hade 

möjlighet att ta ner alla inlägg med hjälp av datascrapningsverktyg från github (Al-Saqaf 

2018) som relativt snabbt kan ladda ner reaktioner, bilder och text för varje inlägg och sätta in 

dem i en cvs-fil enligt ett satt kodschema (se bilagor), kommer en totalundersökning att göras. 

Datumen för undersökningen är slumpmässigt framtagna genom googles nummergenerator. 

 

Kvantitativ innehållsanalys har blivit kritiserad för att av nödvändighet dela upp material i 

separata delar och därför missa helhetsintrycket. Något som även gör det svårt att med enbart 

kvalitativa data till grund tolka innehålls betydelse (Nilsson 2010 s.121). Det kvantitativ 

innehållsanalys kan svara på är frekvens och volym (Nilsson 2010 s.123), i detta fall hur 

engagemanget är fördelat mellan de olika dagstidningarna. 

 

För att svara på varför det ser ut som det gör och vad det kan betyda för framtidens 

journalistik kommer undersökningen därför kompletteras med en kvalitativ innehållsanalys  

av visuella och verbala element från de fem nyheter som fick mest engagemang mätt i antal 

reaktioner. Där verbala element syftar på texten då 50–85% av all video på Facebook tittas på 
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utan ljud (Patel 2016) och visuell media definieras som ”media content that is processed by 

the eye alone. For print and television journalism, that includes still photographs and moving 

images drawings and color” (Coleman 2010 s. 236).  

 

För att göra detta kommer först bilden att analyseras visuellt, det vill säga alla detaljer i bilden 

kommer noteras för att studera hur tecken och koder kan generera olika föreställningar (Fogde 

2010 s.180). Där ett inlägg har video istället för bild kommer segmentering, det vill säga att 

kort skriva ut scen för scen, att ligga till grund för analysen (Jernudd 2010 s.295). 

 

Själva analysen grundar sig i samma generella gestaltningar som användes av studien 

Valenzuela et al.  (2017): economic concequences frame, morality frame, human interest 

frame och conflict frame, samt McClouds sju förhållanden (McCloud 1994 s. 138-161), för att 

ta reda på hur bilden interagerar med texten. Om text och bild har relationen parallel 

combination, det vill säga att de skickar vart sitt budskap, kommer en separat visuell 

gestaltning identifieras. 

 

Metodkritik	
 
Verktyget som ligger till grund för den kvantitativa analysen har en del begränsningar. Inlägg 

laddas inte ned efter antal och det går inte heller att ställa in en specifik tidsperiod under 

vilken inlägg laddas ner, utan verktyget jobbar efter vad man kallar ”page flips”. Det vill säga, 

verktyget öppnar en ny flik i webbläsaren och simulerar att en människa scrollar ner för sidan. 

Hur många inlägg som ryms i en ”page flip” skiljer sig eftersom själva inläggen varierar i 

storlek beroende på vad de innehåller, t ex. en bild tar mycket mer plats en text. Det ska även 

noteras att för varje inlägg verktyget laddar ner, desto långsammare jobbar går programmet. 

 

Innan verkliga studien genomfördes därför ett test av metoden genom att ställa in verktyget på 

en rad olika mängd ”page flips” tills verktyget hade laddat material som hade täckning för den 

valda perioden. Efter försöket verkade den mest effektiva metoden var att låta verktyget 

analysera en sida i taget för att undvika att överbelasta internetuppkopplingen och samtidigt 

behålla samma urval, samt att ställa in verktyget på 1000 ”page flips”. I slutändan användes 

1000 ”page flips” användes för alla tidningar utom för Svenska Dagbladet, då det upptäcktes 

att denna sida hade mindre inlägg per ” pageflip” och antalet ”page flips” höjdes därför till 

1200.  
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Trots dessa begränsningar sparade verktyget enormt med tid eftersom verktyget kunde köras i 

bakgrunden medan övriga delar av uppsatsen skrevs. Att all data kodades av samma dator 

gjorde även att den data som togs fram kunde anses som tillförlitlig utan att studien behövde 

lägga tid på ta fram och korsköra frekvenstabeller för att leta efter eventuella kodfel (Nilsson 

2010 s. 148).  

 
Utöver detta kommer den kvalitativa delen av uppsatsen bara undersöka relationen mellan 

gestaltning och den uttryckta opinionen som finns på sociala medier. Ingen relation till 

användarnas opinion i verkligheten kommer dras eftersom det finns mycket som tyder på att 

opinionen på sociala medier mer används för att visa sitt sociala kapital och därför inte  alltid 

reflekterar användarnas opinion i det verkliga livet (Seth C. Lewis & Logan Molyneux 2018).  
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Resultat	
 

Kvantitativ	innehållsanalys		
	
Antal	inlägg	
 

 
 
Figur 9. Under de 9 månader den kvalitativa undersökningen sträckte sig över, från 19 mars 

till 19 nov, la både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet upp 748 inlägg vardera, medan 

både Aftonbladet och Expressen la upp 883 inlägg vardera.  
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Spridning	
 

 
 

Figur 1. Antal följare varje mediehus hade den 19:e november 2018, där Svenska Dagbladet 

har 107289 följare, Dagens Nyheter har 188022 följare, Aftonbladet har 398269 följare och 

Expressen har 452513 stycken följare.	

	

 
 

Figur 2. Medelvärdet av antal delningar per inlägg för varje mediehus skiljer sig med tre 

delningar per inlägg för morgontidningarna, medan kvällstidningarna har ett gap på 53 

delningar per inlägg mellan Aftonbladet och Expressen. 
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Figur 1– Antal följare per mediehus
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Figur 2 – Medelvärde av antal delningar per inlägg
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Figur 3. Medelvärde av reaktioner (”like”, ”love”, ”haha”, ”angry”, ”sad”, ”wow”) för ett 

inlägg enligt mediehus, där kvällspressen ligger väldigt jämnt på 423 respektive 455 

reaktioner per inlägg, medan morgontidningen Dagens Nyheter får 53 stycken fler reaktioner 

per inlägg än Svenska Dagbladet. 
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Reaktioner	
 

 
Figur 4a. Den vanligaste reaktionen för Dagens Nyheter är ”like” på 64%, följt av ”angry” på 

11% och ”sad” på 10%. I mitten ligger ”love” på 9%. De minst förekommande reaktionerna 

är ”haha” på 5% och ”wow” på 1%. 

 

 
Figur 4c. Fördelning av reaktioner för Svenska Dagbladet, i procent, där den vanligaste 

reaktionen är ”like” på 67% följt av ”angry” på 10%. I mitten ligger ”love” och ”haha” på 

8%. De minst förekommande reaktionerna är ”sad” på 5% och ”wow” på 2%. 

 

 

1% 10% 

11% 
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Figur	4a– Fördelning	av	reaktioner	för	Dagens	Nyheter

Summa	av	wow Summa	av	sad Summa	av	angry

Summa	av	haha Summa	av	love Summa	av	like
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Figur	4c– Fördelning	av	reaktioner	för	Svenska	Dagbladet,	SVD

Summa	av	wow Summa	av	sad Summa	av	angry

Summa	av	haha Summa	av	love Summa	av	like
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Figur 4d. Fördelning av reaktioner för Expressen i procent, där den vanligaste reaktionen 

är ”like” på 48% följt av ”angry” på 17%. I mitten ligger ”sad” på 12% och ”love” på 11%. 

De minst förekommande reaktionerna är ”haha” på 8% och ”wow” på 4%. 

 

 
Figur 4b. Fördelning av reaktioner för Aftonbladet i procent, där den vanligaste reaktionen 

är ”like” på 47% följt av ”angry” på 20% och sad på 14%. I mitten ligger ”love” på 9% 

och ”haha” på 7%. Den minst förekommande reaktionen är ”wow” på 3%. 
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Figur	4b– Fördelning	av	reaktioner	för	Aftonbladet

Summa	av	wow Summa	av	sad Summa	av	angry

Summa	av	haha Summa	av	love Summa	av	like
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Figur 5.  Svenska Dagbladet har i medelvärde 8 kommentarer per inlägg, medan både 

Expressen och Dagens Nyheter ligger på 11 kommentarer per inlägg och Aftonbladet har 13 

kommentarer per inlägg. 
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Gestaltningsformat	
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Figur 6a, 6b, 6c, 6d. Morgontidningarna ligger båda på ca. 40% video och 60% bild per 

inlägg, men kvällstidningarna skiljer sig. Expressen har 18% video och 82% bild, medan och 

Aftonbladet har 5% video och 95% bild.  
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Inlägg	med	störst	engagemang	
 
 
Figur 7a. De fem mest populära inläggen enligt antal reaktioner för Dagens Nyheter 

	

Dagens	Nyheter	

	

totala	reaktioner	 Summa	

like	

	

Summa	

love	

	

Summa	

haha	

	

Summa	

angry	

	

Summa	

sad	

	

Summa	

wow	

Inlägg 1 1714	 957	 695	 0	 62	 0	 0	

Inlägg 2 1455	 376	 229	 0	 0	 850	 0	

Inlägg 3 1218	 537	 0	 0	 568	 113	 0	

    Inlägg 4 1171	 284	 146	 0	 0	 741	 0	

Inlägg 5 945	 41	 0	 0	 715	 189	 0	

 
Figur 7b. De fem mest populära inläggen enligt antal reaktioner för Svenska Dagbladet, SVD 

	

Svenska	

Dagbladet–SVD	

	

totala	reaktioner	 Summa	

like	

	

Summa	

love	

	

Summa	

haha	

	

Summa	

angry	

	

Summa	

sad	

	

Summa	

wow	

Inlägg 1 1480	 802	 0	 731	 0	 0	 829	

Inlägg 2 1250	 832	 0	 319	 889	 0	 0	

Inlägg 3 1087	 966	 987	 0	 0	 0	 0	

    Inlägg 4 8881	 869	 458	 0	 0	 536	 0	

Inlägg 5 884	 207	 0	 0	 824	 752	 0	
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Figur 7c. De fem mest populära inläggen enligt antal reaktioner för Expressen 

	

Expressen	

	

totala	reaktioner	
Summa	

like	

	

Summa	

love	

	

Summa	

haha	

	

Summa	

angry	

	

Summa	

sad	

	

Summa	

wow	

Inlägg 1 2362	 802	 0	 731	 0	 0	 829	

Inlägg 2 2040	 832	 0	 319	 889	 0	 0	

Inlägg 3 1953	 966	 987	 0	 0	 0	 0	

    Inlägg 4 1863	 869	 458	 0	 0	 536	 0	

Inlägg 5 1783	 207	 0	 0	 824	 752	 0	

 
Figur 7d. De fem mest populära inläggen enligt antal reaktioner för Aftonbladet 

	

Aftonbladet	

	

totala	reaktioner	 Summa	

like	

	

Summa	

love	

	

Summa	

haha	

	

Summa	

angry	

	

Summa	

sad	

	

Summa	

wow	

Inlägg 1 2043	 404	 0	 0	 980	 659	 0	

Inlägg 2 1890	 857	 0	 365	 668	 0	 0	

Inlägg 3 1755	 605	 562	 0	 0	 588	 0	

    Inlägg 4 1732	 722	 64	 0	 946	 0	 0	

Inlägg 5 1673	 580	 181	 0	 0	 912	 0	
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Sammanfattning	av	kvantitativt	resultat	
 

Under de 9 månader den kvalitativa undersökningen sträckte sig över, publicerade 

morgontidningarna 748 stycken inlägg vardera, medan både kvällstidningarna publicerade 

883 stycken inlägg vardera. I slutet av perioden hade morgontidningarna 107289 stycken 

följare, respektive 188022 stycken följare, medan kvällstidningarna låg på 398269 stycken 

följare respektive 452513 stycken följare. 

 

Medelvärdet av reaktioner (like, love, haha, angry, sad, wow) för ett inlägg enligt mediehus 

var väldigt jämnt för kvällstidningarna som låg på 423 respektive 455 reaktioner per inlägg, 

medan morgontidningen Dagens Nyheter får 53st. fler reaktioner per inlägg än Svenska 

Dagbladet.  

 

Om man bortser från ”like”, så hade båda kvällstidningarna ”angry” ( 17% respektive 20%) 

och ”sad” (12% på respektive 14%) som överlägset största medelreaktioner på deras inlägg, 

medan morgontidningarna, hade en mycket jämnare reaktionsfördelning (Dagens Nyheter låg 

både mellan 9-11% för ”angry”, ”sad” och ”love”, och för Svenska Dagbladet 

låg ”angry”, ”love” och ”haha” på 8-10%). 

 

Medelvärdet av antal delningar per inlägg för varje mediehus visar att morgontidningarna 

ligger mellan 23–26 delningar, medan kvällstidningarna skiljer sig då Aftonbladet ligger på 

103 delningar och Expressen på 155 delningar. Samtliga mediehus hade ett medelvärde 

mellan 8 – 13 kommentarer per inlägg. 

 

Morgontidningarna ligger båda på ca. 40% video och 60% bild per inlägg, men 

kvällstidningarna skiljer sig. Expressen har 18% video och 82% bild, medan Aftonbladet har 

5% video och 95% bild. 
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Kvalitativ	innehållsanalys	
 
Upprepning	av	begreppsdefinitioner		
 

• Economic consequences frame – gestaltning som rapporterar om ett event eller 
problem i termer av vilka ekonomiska konsekvenser det kommer ha för en individ, 
grupp, institution, region eller land (Semetko & Valkenburg 2000, s. 96). 
 

• Human interest frame – gestaltning som tar in ett mänskligt ansikte eller emotionell 
vinkling till presentationen av ett event eller problem i ett försök att individanpassa, 
dramatisera eller känslomässigt förankra nyheter för att skapa publikintresse (Semetko 
& Valkenburg 2000, s. 95). 

 
• Morality frame – gestaltning som vinklar ett event eller problem enligt kontextuella 

värderingar, uppfattning om moral, normativa budskap och religiösa eller kulturella 
grundsatser (Semetko & Valkenburg 2000, s. 96). 
 

• Conflict frame – gestaltning som lägger vikt på konflikter mellan individer grupper 
och institutioner för att fånga publiken (Semetko & Valkenburg 2000, s. 95).  

 
• Word specific– när bilden illustrerar orden, men inte är nödvändig för läsarens 

förståelse av texten.(McCloud 1994 s. 138-161). 
 

• Picture specific– när bilden säger allt läsaren behöver veta och orden inte behövs för 
att förstå vad som pågår (McCloud 1994 s. 138-161). 
 

• Duo-specific– när bild och text sänder samma budskap till exempel om någon gråter i 
bilden och samtidigt citeras med ”jag är så ledsen” (McCloud 1994 s. 138-161). 
 

• Intersecting– när text eller bild utvecklar eller gör ett budskap starkare som redan 
finns i det andra mediet (McCloud 1994 s. 138-161). 
 

• Parallel combination– när bilden och texten skickar var sitt budskap (McCloud 1994 
s. 138-161) 
 

• Montage – när text är en del av bilden (McCloud 1994 s. 138-161). 
 

• Interdependent– när budskapet beror på sättet bild och text kombineras och därför inte 
kan utläsas om man tar bort den ena eller den andra (McCloud 1994 s. 138-161). 
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Dagens	Nyheter	inlägg	1	
 
Texten lyder ”Jonas Sjöstedt uttalar sig efter Alliansen och S pressträff” och agerar som 

rubrik till nedanstående videoklipp (Dagens Nyheter, September 2018). Inlägget är alltså 

picture-specific, eftersom det inte hade behövt finnas någon text för att man skulle förstå 

precis vad som försiggår i klippet eftersom texten dessutom är montage, då den står både i 

inlägget och som en banderoll över live-sändningen. 

 

Live-sändningen börjar, partiledaren för vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt, står utanför Rosenbad, 

iklädd kostym, omringad av press från tv4, aftonbladet, TT, expressen, svt och dagens 

nyheter. 

1. Jonas Sjöstedt tackar alla för att de kom till den improviserade pressträffen och 

berättar att vänsterpartiet tror att de rödgröna kommer bli större efter rösträkningen 

och att vänsterpartiet därför kommer stödja Stefan Löfven som stadsminister. 

2. Jonas Sjöstedt berättar att det framkommit en ”märklig diskussion” där 

allianspartierna– moderaterna, liberalerna och centerpartiet, har uttryckt att de inte vill 

ha vänsterpartiet som regeringsunderlag. Han säger även att vänsterpartiet är öppna för 

att ha blocköverskridande diskussioner, men att om allianspartierna röstar ner Stefan 

Löfven som stadsminister så vore ett direkt politiskt svek av liberalerna och 

centerpartiet. 

3. Jonas Sjöstedt berättar att det uppkommit en diskussion om hur talmannen ska utses 

och att vänsterpartierna ser positivt att den förs gemensamt mellan de rödgröna och 

alliansen. Vänsterpartiets egna utgångspunkt är att det är det största partiet i det största 

blocket som ska bli tilldelad talmansposten, medan det näst största blockets största 

parti ska bli tilldelad posten vice talman. Vänsterpartiet anser att det är deras 

valframgång som lett till att de rödgröna fått majoritet och vill därför påverka 

politiken igenom att få genom reformer om jämlikhet och en tandvårdsreform. 

4. Journalisterna frågar i tur och ordning, när de pratade med regeringen sist och hur de 

ska hålla sina vallöften om Stefan Löfven styr. Frågor som Jonas Sjöstedt säger att han 

tyvärr inte kan svara på. 

5. En journalist frågar om Jonas Sjöstedt är intresserad av rollen som vice-stadsminister 

och Jonas Sjöstedt svarar att han inte tänker ställa ultimatum, utan är beredd att både 

stödja en rödgrön regering eller som budget-stöd. 
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6. En journalist frågar om de kommer rösta för en rödgrön budget. Jonas Sjöstedt svarar 

att de kommer rösta för en rödgrön regering så länge valresultatet blir som väntat och 

att det redan finns en budget förberedd. Han tillägger även att om moderaterna 

bestämmer sig att regera tillsammans med sverigedemokraterna så kommer 

de ”tvingas agera för att den legitime stadsministern, Stefan Löfven, ska kunna få 

posten”. 

 

Eftersom gestaltningen lägger vikt på en konflikt mellan vänsterpartiet och allians-partierna 

för att fånga publiken, kan inlägget definieras som en conflict frame. 

	
Dagen	Nyheter	inlägg	2		
 

Inlägget består av ett kort klipp, under vilket texten: ”Rockartisten Jerry Williams är död, han 

blev 75 år gammal.” står. Texten är intersecting med klippet eftersom det utvecklar budskapet 

igenom att förtydliga att klippet är en hyllning till Jerry Williams liv och tillföra information, 

att han blev 75 år. 

 

DNs logga dyker upp och instrumental musik spelas. 

1. En svartvitbild på en ung Jerry Williams dyker upp, hans namn står i gult och åren 

1942–2018 står i vitt under. 

2. Bilden zoomas in och skiftar till en ny bild från olika delar av Jerry Williams liv, 12 

gånger, i takt till musiken.  

3. DNs logga dyker upp igen, med redigerare, bild- och musik-källa 

 

Eftersom Jerry Williams ler eller sjunger på bilderna i klippet, trots att det är en eulogi, så kan 

man säga att det är emotionell vinkling till presentationen av ett event eller problem i ett 

försök att känslomässigt förankra nyheten och det blir därför en human interest frame.  

 
Dagen	Nyheter	inlägg	3		
 

Texten lyder: ”Donald Trump hatar en fri press. Han hatar journalister som gör sitt jobb. Han 

piskar upp sina följares hat mot dem och han stänger ute dem från Vita huset. Det är extremt 

farligt för demokratin, det är i själva verket exakt så diktatorer beter sig.”  
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Bilden visar Donald Trump ståendes till vänster bakom ett podium i vita huset, omkring 

honom finns representater för olika mediehus. En journalist står upp med en mikrofon i 

handen, med ansiktet vänt mot kameran. Donald Trumps kroppspråk har ett bestämt 

ansiktsuttryck och han håller upp ett finger mot journalisten som om han poängterar något 

viktigt.  

 

Texten står över bilden i vitt och är på så sätt Montage, men inlägget i sig är word-specific 

eftersom bilden enbart illustrerar ämnet texten tar upp: Donald Trump och presskåren. 

Eftersom texten skapar en konflikt mellan Donald Trump och presskåren räknas inlägget som 

en conflict frame. 

 

Dagen	Nyheter	inlägg	4		
 

Texten lyder: ”Reaktionera på den svenske världsstjärnans död är chock och förtvivlan. 

Aviciis bortgång blev en nyhet över hela världen.” Texten agerar ingress till ett nedanstående 

klipp. 

 

Lugn pianomusik spelas medan en bild på Avicii kommer upp med texten, ”Tim Avicii 

Bergling i gult”, med datumen ”1989–2018” i vitt under. 

1. En ny bild av Avicii iförd en bakåtvänd keps med lila strålkastare i bakgrunden, 

kommer in från sidan och täcker den andra bilden. Texten skiftar till ”Tim Bergling 

växte upp på Östermalm i Stockholm” 

2. En nästan identiskt närbild av en äldre Avicii i en samma post, fast en annan huvtröja, 

ersätter den förra bilden. Texten skiftar till ”2006 började han göra housemixer under 

namnet Avicii” 

3. En porträttbild av en rundkindad Avicii iförd mössa och halsduk ersätter bilden. 

Texten skiftar till ”Han slog igenom 2011 med låten ”levels” som van Grammis för 

bästa låt” 

4. Nästa bild syns Avicii, markant smalare, nu iförd läderjacka och bakåtvänd keps, 

leendes bakom en mikrofon, hållandes i ett pris. Texten skiftar till ”Hans låt ”Wake 

me up” slog rekord när det blev den mest spelade i Spotifys historia” 

5. Bilden byter till en bild från en fylld konserthall med samma lila strålkastare från den 

första bilden, bland dem syns en neonskylt med en logga och Avicii i stora bokstäver. 

Texten skiftar till ”Han sörjs av fans över hela världen.”  
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6. Bilden zoomar in och en sista porträttbild av Avicii kommer upp, denna gång iklädd 

svart bakåtvänd keps och en svart huvtröja. Texten skiftar till ”Tack för allt, Avicii.” 

7. DNs logga dyker upp igen, med redigerare, bild- och musik-källa 

 

Text är montage, eftersom det är en stor del av klippet, men förhållandet mellan text och bild 

är intersecting eftersom klippet utvecklar och gör budskapet att Avicii är död starkare. 

Gestaltningen är human interest frame eftersom det är emotionell vinkling till presentationen 

av ett event– Aviccis död– i ett försök att känslomässigt förankra nyheten– fansens reaktion är 

chock och förtvivlan. 

 

Dagen	Nyheter	inlägg	5		
 
Texten lyder: Elefanterna i Myanmar står inför ett nytt hot. Sedan några år flås djuren på sitt 

skinn för att ”blodspärlor” som används i halsband och armband. I ett fall ska skinnet ha tagits 

när elefanten ännu var vid liv. Om det inte stoppas så riskerar landets elefanter att dö ut, 

varnar naturskyddsföreningar. 

 

Bilden visar ryggen av en grå varelse som ligger huvudstupa i en vattenpöl omringad av 

regnskog. En stor del av huden på ryggen är bortskuren. Det rinner blod ner mot vattnet. 

 

Texten återfinns igen på bilden i form av montage. Relationen mellan text och bild är 

intersecting eftersom bilden gör budskapet starkare genom att visa hur groteskt det kan vara 

att flå elefanter. Gestaltningen är human interest frame eftersom det är emotionell vinkling 

till presentationen av en händelse– att Myanmars elefanter är på väg att bli utrotningshotade– 

i ett försök att känslomässigt förankra nyheten. 
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Sammanfattning	av	kvalitativt	resultat	för	Dagens	Nyheter	
 

Figur 8a.  Relation mellan text och bild och gestaltningstyp för fem mest populära inläggen 

enligt antal reaktioner för dagens nyheter. 

	

Dagens	Nyheter	

	

Relation	mellan	text	och	bild	

	

Textuell	

gestaltning	

	

Visuell	

gestaltning	

Inlägg 1 Montage	&	Picture-specific	 Conflict	frame	 -	

Inlägg 2 Intersecting	 Human	interest	

frame	

-	

Inlägg 3 Montage	&	Word-specific	 Conflict	frame	 -	

    Inlägg 4 Montage	&	Intersecting	 Human	interest	

frame	

-	

Inlägg 5 Montage	&	Intersecting	 Human	interest	

frame	

-	

 

Dagens nyheter använde sig mycket av montage i form av att skriva ingressen ovanpå sina 

bilder. Utöver det var intersecting , det vill säga att text och bild tillsammans förstärker ett 

och samma budskap, den vanligaste relationen mellan bild och text.  Den vanligaste 

gestaltningen var human interest frame  ,tätt följt av conflict frame.  
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Svenska	Dagbladet,	SVD,	inlägg	1	
 

Texten lyder: ”Manifestation för ensamkommande på Raoul Wallenbergs torg” och fungerar 

som rubrik till ett nedanstående klipp. 

 

Klippet är filmad med en stående mobil och börjar panna runt i en folksamling någonstans i 

Stockholm. 

1. En röst säger att de är på Raoul Wallenbergs torg och att det är en manifestation för 

ensamkommande 

2. Kameran sveper runt till utbildningsminister Gustaf Fridolin som precis tagit emot ett 

upprop från svenska idrottsföreningar som blivit ”ett andra hem” för ensamkommande 

runt om i Sverige. Uppropet handlar om att de ensamkommande som är aktiva i 

idrottsföreningarna ska få stanna. 

3. Gustaf Fridolin fortsätter prata om ett lagförslag som centern lagt fram– att de som 

kom till Sverige senast den 24:e November 2015 ska få stanna även om de hunnit fylla 

18 inom tiden för deras asylansökan. 

4. Journalisten frågar om det verkligen kommer röstas igenom eftersom lagen totalsågats 

av lagrådet. Gustaf Fridolin svarar att lagen var tvungen att tas fram snabbt eftersom 

konsekvensen av att inte ha en lag blir för stora för de berörda och att den därför 

behövs. 

5. Journalisten frågar om svenska dagbladets granskningar/kritik om regeringens 

åldersbedömningar. Gustaf Fridolin säger att det är en viktig granskning som kommer 

påverka politiken men att han tyvärr ”är förhindrad från att svara på exakt vad 

myndigheter ska göra.” och att om han gjorde det skulle han hamna i 

konstitutionsutskottet eftersom myndigheterna jobbar självständigt från regeringen. 

 

Eftersom all information framkommer av klippet är texten onödig och relationen mellan text 

och bild är picture-specific. Det som tar upp mest tid är konflikten mellan de 

ensamkommande som fått avslag och migrationsverket som anklagas för att ha misskött sig, 

och det är därmed en conflict frame. 
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Svenska	dagbladet,	SVD,	inlägg	2	
 
Texten lyder: ”"Är det synd om männen?" Alexander Bard och Gudrun Schyman, 

Feministiskt initiativ, i Almedalens hetaste debatt. Se hela debatten, där även Schyman får en 

syl i vädret, här:” och agerar som ingress till nedanstående klipp: 

 

SVD:s logga kommer upp tillsammans med texten: ”Behöver män bygga totempålar för att 

prata känslor?”  

1. Alexander Bard säger att om man sätter upp en norm där samhället ska fungera som 

när kvinnor och barn sitter och pratar känslor, något han liknar till ett ”kuddrum” fullt 

av pacifister och veganer som ”håller handen och sjunger kumbaya”, blir det ett 

problem eftersom resten av samhället inte fungerar så. Han tillägger att om man vill få 

män att prata känslor så kan man inte bara sätta dem runt ett bord, utan ”man måste ta 

med tält och knalla ut i naturen” för att få männen att öppna upp sig.  

2. Debattledaren frågar att det är det som är hans mål med hans så 

kallade ”intimitetsövningar”, att få män att prata känslor. 

3. Alexander Bard svarar nej. 

4. Debattledaren frågar vad intimitetsövningar är. 

5. Alexander Bard säger att man sätter ihop ett lag av sju män och sätter dem i 

arbete, ”om det så är att bygga en totempåle i en skog” så att det har något att göra så 

att de börjar ”fungera” och öppna upp sig om sina känslor. 

6. Debattledaren säger att det låter som att män har ett svagare intellekt som Alexander 

Bard beskriver dem nu. 

7. Alexander bard ryter att ”De är inte kvinnor! De fungerar inte som kvinnor! Kan ni 

fatta det någon gång?!!” Sedan vänder han sig och ler mot kameran. 

 

Inlägget säger att det finns en hel debatt, antagligen för att det var en livesändning, men nu 

finns bara ett klipp och det blir därför parallel combination. Eftersom både text och klipp, 

trots detta lägger fokus på Alexander Bards konflikt med alla som tror att män och kvinnor 

fungerar på samma sätt är gestaltningen för både text och bild en conflict frame. 
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Svenska	Dagbladet,	SVD,	inlägg	3	
 

Klippet visar landslaget stå på rad, med korsade armar en man med långt svart skägg och 

tatueringar står lite längre fram än alla andra och kollar nervöst ner på sin mobil. 

1. Jimmy Durmaz håller ett tal: ”Jag är fotbollsspelare på högsta nivå, att bli kritiserad är 

något vi lever med. Det ingår i vårt jobb, det tar vi alla dagar i veckan. Men att bli kallad 

blattejävel och självmordsbombare. Att få hot mot min familj och mina barn, mordhot. 

Det är helt oacceptabelt. Jag är svensk och med stolthet bär jag vår tröja och flagga. 

Samtidigt vill jag passa på att tacka alla underbara människor där ute som sprider glädje, 

det värmer oss allihopa. Vi står enade, vi är Sverige. Fuck rasism!"  

2. Man hör blixtar gå av och folk applådera. 

 

Texten i inlägget är en transkribering av talet i klippet och tillägger inget, alltså är relationen 

mellan text och bild picture-specific. Talet handlar om rasistiska hot Jimmy Durmaz och hans 

familj fått. De två sista meningarna ”Vi står enade, vi är Sverige. Fuck rasism!” hade kunnat 

tolkas som en morality frame eftersom han uppmanara till den moraliska värderingen att det 

är fel att hota folk för deras etnicitet, men över lag ligger fokus i talet på en konflikten mellan 

Jimmy Durmaz och de som hotat honom, vilket gör att gestaltningen beskrivs bättre av en 

conflict frame. 

 
 
Svenska	dagbladet,	SVD,	inlägg	4	
 
Texten lyder: ”Utrikesminister Margot Wallström ryter till mot kontroversielle Dr. Jordan B 

Peterson: ”Ta och kryp tillbaka under den sten du kom ifrån”” 

 

Bilden är delad i två delar. Del ett är en porträttbild av en gråhårig man med kraftigt skägg i 

kritstrecksrandig kostym, med mönstrad slips och plantor i bakgrunden– Dr. Jordan B 

Peterson. Den andra är en porträttbild av en kvinna med tjocka runda glasögon, vitt hår och en 

röd och vit stickad kofta som är vänd så att hon ser ut att titta på mannen bredvid– Margot 

Wallström. 

 

Allt användaren behöver veta står i texten, bilden är bara där för att illustrera så blir relationen 

mellan text och bild Text-specific. Eftersom det används värdeladdade ord som ”ryter” 
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och ”kontroversiell” i hur Margot Wallström agerar mot Doktor Jordan B Peterson kan man 

utläsa en tydlig conflict frame. 

 
Svenska	Dagbladet,	SVD,	inlägg	5	
 
Texten lyder: ”De trodde inte att det fanns plats för deras metoo-erfarenheter men rörelse kom 

att förändra deras liv. Möt kvinnorna i Inte Din Hora.” , och agerar ingress till ett 

nedanstående klipp. 

 

Fyra porträttbilder kommer upp tillsammans med SVD:s logga och texten ”Jag är inte din 

hora”. 

1. Personen längst ner till höger vänder på huvudet och bilden skiftar så att personen 

längst ner till höger tar upp skärmen, hon har svart lockigt hår i en låg hästsvans och 

en mönstrad långärmad topp i rött, vitt och rosa. Texten ”Daniella” poppar upp i 

vänstra hörnet. 

2. Daniella säger att ”hon var en så lycklig hora att hon la sig på ett tåg spår för att dö” 

3. Bilden byter snabbt till en av de andra personerna– en kvinna i svart polotröja och 

basker som säger att hon hatar uttrycket ”den lyckliga horan”. 

4. Bilden byter tillbaka till Daniella som säger att hur mycket du än betalar så säljer 

prostitution bara övergrepp. 

5. Personen i den svarta baskern kommer tillbaka, den här gången kommer 

namnet ”Amanda” upp i vänstra hörnet. Hon säger att hur mycket betalt man än får så 

är det inte frivilligt. 

6. Daniella klipps in igen. Hon säger att ett samtycke inte går att köpa. 

7. En annan av personerna kommer nu till tals, en kvinna med kort blont hår i svart tröja. 

Texten ”Gabriella” kommer upp i vänstra hörnet. Hon säger ”Skammen är köparnas 

inte vår.” 

8. Amanda kommer tillbaka och säger att ”vem som helst kan befinna sig i prostitution”. 

9. Daniella klipps in igen och säger att det kan vara ”tjejen som sitter på ett café med 

datorn och pluggar.” 

10. Den sista personen får nu komma till tals. Namnet ”Emma” kommer upp i det vänstra 

hörnet. Hon säger att hon inte är ensam, att hon inte var det enda som var med om det 

här. 

11. Daniella klipps in och säger att det kan vara en mamma eller en kille som bara går 

9:an i högstadiet. 
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12. Amanda kommer tillbaka och säger att hon är stolt över gemenskapen hashtaggen 

skapat. 

13. Fyra snabba klipp visas på rad när varje kvinna säger ”jag är inte din hora.” 

14. Bilden skiftar snabbt till ett hustak med fyra olikfärgade designstolar– en för varje 

kvinna. Snabba klipp gör att var och en försvinner från sin plats i stolarna. 

15. SVD loggan kommer upp. 

 

Texten berättar relationen mellan bild och text är intersecting, eftersom texten både nämner 

vilka som kommer prata i klippet, men även att de var skeptiska till #metoo-rörelsen innan, 

vilket inte nämns av klippet. Gestaltningen lägger fokus på att förmedla värderingen att det 

inte går att köpa samtycke och att prostitution därför är ett övergrepp i sig, vilket är en 

morality frame. 

 
Sammanfattning	av	kvalitativt	resultat	för	svenska	dagbladet	
 
 
Figur 8b.  Relation mellan text och bild och gestaltningstyp för fem mest populära inläggen 

enligt antal reaktioner för svenska dagbladet, SVD. 

	

Svenska	

dagbladet–	SVD	

	

Relation	mellan	text	och	bild	

	

Textuell	

gestaltning	

	

Visuell	

gestaltning	

Inlägg 1 Picture-specific	 Conflict	frame	 -	

Inlägg 2 Parallel	combination	 Conflict	frame	 Conflict	frame	

Inlägg 3 Picture-specific	 Conflict	frame	 -	

    Inlägg 4 Text-specific	 Conflict	frame	 -	

Inlägg 5 Intersecting	 Morality	frame	 -	

 
Relationen mellan text och bild var inkonsekvent för svenska dagbladet. Relationen picture-

specific, det vill säga att bilden förklarar allt publiken behöver veta, var den enda som 

förekom mer än en gång. Alla inlägg förutom ett använde sig av gestaltningen conflict frame. 

Svenska dagbladet var även den enda tidning där en morality frame förekom. 
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Expressen	inlägg	1	
 
Texten lyder: ”Oj, hur gick det här egentligen till?!” Bilden föreställer två stycken grå bilar, 
där en av dem ser ut att ha kört upp och är parkerad ovanpå den andra. 
 

Texten ger budskapet att något otroligt har hänt, medan bilden visar vad det är som har hänt 

så relationen mellan dem är intersecting. Gestaltningstyp är human interest frame, eftersom 

texten vädjar till att få användaren emotionellt investerad problemet i ett försök att 

dramatisera och förankra nyheten för att skapa publikintresse 

 
Expressen	inlägg	2	
 
Texten lyder: "Det var Zlatans önskemål att fira i en egen lounge. Och det var något vi var 

tvungna att tillmötesgå." 

 

Bilden är delad i två. Del ett visar Zlatan iförd en svart keps, svart T-shirt och svart hoodie 

som går leendes mot kameran. Del två visar Zlatan i svart kostym och vit skjorta hållandes i 

en glasfotboll, vänd från kameran, skrattandes med stängda ögon. 

 

Texten berättar att Zlatan firat något i en egen lounge, medan bilden visar hur han tar emot ett 

pris, relationen mellan bild och text blir därmed interdependent eftersom man inte vetat att 

han firat på grund av priset utan att det var kombinerade. human interest frame eftersom 

texten lägger vikt på Zlatans personliga val för att få användaren emotionellt investerad och 

dramatisera ett event. 
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Expressen	inlägg	3	
 
Texten lyder: ”Vila i frid, Tim Bergling.” 

 

Bilden är uppdelad i två delar. Del ett är en leende porträttbild av Tim Bergling i svart keps 

och svart huvtröja. Del två, visar honom i blå T-shirt, med gula hörlurar om nacken bakom ett 

DJ-bås, med en hand uppsträckt. 

 

Teexten är det som gör att man förstår att Tim Bergling dött så relationen mellan text och bild 

är alltså text-specific. Human interest frame eftersom texten lägger vikt på att få en 

superstjärna att kännas som en ”vanlig person” för att få användaren emotionellt investerad 

och dramatisera hans död. 

 

Expressen	inlägg	4	
 

Texten lyder: ”Tillsammans kan vi enas och stötta familjen, samt hedra Dantes minne.” 

 

Bilden är delad i två delar. Del ett visar en pojke med down syndrom och tjocka svarta 

glasögon. Del två visar en samling ljuslyktor, med ett par buketter och en vit teddybjörn 

längst fram 

 

Texten skickar budskapet att någon som heter Dante är död och att samhället borde enas och 

stötta dem, medan bilden visar att Dante är ett barn och att folk sörjer. Bilden förstärker alltså 

texten och relationen mellan text och bild är intersecting. Gestaltning är human interest 

frame eftersom texten lägger vikt på Dante för att få användaren emotionellt investerad i hans 

död. 

 
Expressen	inlägg	5	
 

Texten lyder: ”Att någon tagit sig från rätten att rycka bort en mamma, en dotter, en 

storasyster, ett barnbarn och syskonbarn är för mig helt obegripligt” 

 

Bilden är delad i två. Del ett visar en mörk-hårig medelålders kvinna med rosa läppar, 

klumpig maskara och påmålade ögonbryn. I högra utkanten av bilden skymtar en man i väst. 
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Den andra bilden är en stockbild av en solig park med fokus på en banderoll där det 

står ”polis avspärrat”. 

 

Texten på polisbanderollen är en del av bilden och därmed montage, resten av text och bild 

har relationen intersecting, eftersom att man får en fördjupad kunskap om vem kvinnan var i 

texten och bilden visar hur hon såg ut och att det var ett mord. Gestaltning är human interest 

frame eftersom texten lägger vikt på kvinnans personliga relationer för att få användaren 

emotionellt investerad i hennes död. 

 

Sammanfattning	av	kvalitativt	resultat	för	expressen	
 

Figur 8c.  Relation mellan text och bild och gestaltningstyp för fem mest populära inläggen 

enligt antal reaktioner för expressen 

	

Expressen	

	

Relation	mellan	text	och	bild	

	

Textuell	

gestaltning	

	

Visuell	

gestaltning	

Inlägg 1 Intersecting	 Human	interest	

frame	

-	

Inlägg 2 Interdependent	 Human	interest	

frame	

-	

Inlägg 3 Text-specific	 Human	interest	

frame	

-	

    Inlägg 4 Intersecting	 Human	interest	

frame	

-	

Inlägg 5 Montage	&	Intersecting	 Human	interest	

frame	

-	

 

Relationen mellan text och bild var inkonsekvent för expressen, men relationen intersecting, 

det vill säga att text och bild förstärker budskapet, förekom oftast. Samtliga inlägg använde 

sig av gestaltningen human human interest frame. 
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Aftonbladet	inlägg	1		
 
Texten lyder: ”Nu har det brutit ut storbråk om pengarna och polisen har kopplats in.”  

 

Bilden är delad i två delar. Del ett, visar människor iförda reflexvästar med ficklampor som 

lyser upp en nattsvart himmel. De går över högt gräs och ser ut att röra sig över bilden. Del 

två, visar en pojke med downs syndrom, tjocka svarta glasögon och en gul och blå tröja där de 

står ”Sweden” på. 

 

Text och bild skickar var sitt budskap oberoende av varandra och har därmed relationen 

Parallel combination. Gestaltningen i texten verkar vara ett försök till conflict frame, efter 

som lägger vikt på konflikter mellan en individ och polisen för att fånga publiken, medan 

bilden lägger fokus på att dramatisera och emotionellt förankra nyheten med pojkens ansikte 

och därmed blir human interest frame. 

 
Aftonbladet	inlägg	2	
 
Texten lyder: ”Centerpartiets ledare ska försöka hitta en väg framåt, men troligtvis inte med 

sig själv som statsminister.”  

 

Bilden är delad i två delar. Del ett är en porträttbild på Annie Lööf, centerpartiets ledare, 

iklädd svart framför en suddig bild av snötäckta träd. Del två, visar Annie Lööf iklädd en rosa 

kavaj, som skakar hand med en man i kostym, talmannen. Båda ler brett mot kameran. 

 

Text och bild har relationen intersecting eftersom man av bilden förstår att hon fått ett 

uppdrag av talmannen, men får det förtydligat när texten utvecklar att hon är vald till att hitta 

en väg framåt som inte involverar sig själv som statsminister. Gestaltningen är human 

interest frame eftersom det läggs väldig vikt på Annie Lööfs leende känslomässigt förankra 

nyheten för att skapa publikintresse 

 
Aftonbladet	inlägg	3	
 
Texten lyder: ”Idag skulle Michael Nyqvist ha fyllt 58 år. Vila i frid.” 

 



	

	 39	

Bilden är uppdelad i två delar. Del ett, visar en porträttbild på en gråhårig Michael Nyqvist. 

Den andra är en bild på Michael Nyqvist i svart polotröja som gnuggar sin näsa mot en 

mörkhårig skrattande kvinnas kind. 

 

Bilden illustrerar Michael Nyqvist, men utan texten eller förkunskap hade man inte vetat att 

Michael Nyqvist dött så relationen mellan text och bild är word-specific. Gestaltningen är 

human interest frame, eftersom det läggs vikt på Michael Nyqvist ansikte för att förankra 

nyheten. 

 
Aftonbladet	inlägg	4	
 

Texten lyder: ”Efter Vänsterpartiets beslut att ställa upp med en motkandidat, nu meddelar 

Alliansen att de inte kommer rösta mot SD:s Björn Söder.” 

 

Bilden är uppdelad i två delar. Del ett är en bild på alla partiledarna för Allianspartierna iförda 

blå och svara kostymer. De tittar leendes uppåt mot vänster. Den andra delen är en porträttbild 

av Björn Söder monterad så att det ser ut att partiledarna blickar är vända mot Björn Söder. 

 

Texten skickar budskapet att alliansen är negativt inställda till Björn Söder och kommer rösta 

mot honom, men bilden är sammansatt så att det ser ut som partiledarna och Björn Söder har 

chargong med varandra. Det blir alltså en parallel combination. Den textuella gestaltningen 

är en conflict frame eftersom inlägget är vinklat med tyngd på att Alliansen kommer rösta 

mot SD:s Björn Söder, medan bilden enbart är där för att ge mänskliga ansikten till konflikten 

i form av en human interest frame. 

 
Aftonbladet	inlägg	5	
 
Texten lyder: ”Spindelmannens skapare blev 95 år, vila i frid. ” 

 

Bilden är delad i två delar. Del ett är en porträttbild på en gråhårig man med mustach, i vit 

skjorta, grå kostym och pilotglasögon, framför en brun bakgrund. Del två är en selfie tagen 

framför en Spiderman staty, med samma man, i en stickad senapsfärgad tröja, vit skjorta och 

pilotglasögon. Mannen skrattar på båda bilderna. 
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Text och bild är word-specific eftersom mannen ser ut att vara gammal, men vid god hälsa, 

hade man inte vetat att han var död utan texten. Gestaltningstypen är human interest frame, 

eftersom det läggs vikt på spidermans skapares ansikte för att förankra nyheten. 

 

Sammanfattning	av	kvalitativt	resultat	för	aftonbladet	
 

Figur 8d.  Relation mellan text och bild och gestaltningstyp för fem mest populära inläggen 

enligt antal reaktioner för aftonbladet 

	

Aftonbladet	

	

Relation	mellan	text	och	bild	

	

Textuell	

Gestaltning	

	

Visuell		

gestaltning	

Inlägg 1 Parallel	combination	 Conflict	frame	&		 Human	interest	

frame	

Inlägg 2 Intersecting	 Human	interest	

frame	

-	

Inlägg 3 Word-specific	 Human	interest	

frame	

-	

    Inlägg 4 Parallel	combination	 Conflict	frame	 Human	interest	

frame	

Inlägg 5 Word-specific	 Human	interest	

frame	

-	

 

Relationen mellan text och bild var för aftonbladet oftast word-specific, det vill säga att texten 

berättade all information läsaren behövde, eller parallell, det vill säga att text och bild sände 

olika budskap. Den mest förekommande gestaltningen var human human interest frame, tätt 

följd av conflict frame.  
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Diskussion	och	analys	
 
Negativa	reaktioner	driver	delning		
 

Om man bortser från ”like” hade båda kvällstidningarna ”angry”, på 17% respektive 20%, 

och ”sad”, på 12% respektive 14%, som överlägset största medelreaktioner på deras inlägg. 

Medan morgontidningarna, som konsekvent fick väldigt lite delningar i förhållande till sina 

följare, hade en mycket jämnare reaktionsfördelning där Dagens Nyheter låg mellan 9-11% 

för ”angry”, ”sad” och ”love”, och Svenska Dagbladet låg mellan 8-10% för ”angry”, ”love” 

och ”haha” låg på 8-10%). Det verkar alltså finnas ett bekräftat samband mellan fördelningen 

av reaktioner och antal följare och delningar enligt: ju mer antal följare och delningar, desto 

större antal procent negativa reaktioner (”angry” och ”sad”) per inlägg. Något som ligger 

delvis i linje med etablerad forskning (Larsson 2017) visat att de negativa rekationerna, ”sad” 

och ”angry”, gör användare mer benägna att dela och kommentera  ett inlägg.  

 

Att negativa reaktioner skulle ha effekt på antal kommentarer på ett inlägg kan dock inte 

bekräftas i denna undersökning, då alla tidningar fick mellan 11 till 13 kommentarer per 

inlägg, oavsett reaktionsfördelning. Dock är det intressant att se att Aftonbladet får mer 

kommentarer än Expressen trots att de har färre följare, får färre reaktioner och färre 

delningar eftersom det tyder på att antal kommentarer inte längre är något Facebooks algoritm 

tar i åtanke när den rekommenderar ett inlägg till en användare. Vilket skulle kunna vara en 

av de åtgärder Mark Zuckerberg syftade på när han sa att Facebook skulle lägga om sin 

algoritm för att premiera innehåll som har genererat substantiella användarinteraktioner (The 

New York Times 2018). 

 

Human	interest	frame	och	Conflict	frame	dominerar	
 

Samtliga av Expressens fem toppinlägg och två av tre inlägg från både Dagens Nyheter och 

Expressen hade human interest frame, alltså gestaltning som lägger fokus på ett mänskligt 

ansikte eller emotionell vinkling till presentationen av ett event eller problem i ett försök att 

individanpassa, dramatisera eller känslomässigt förankra nyheter för att skapa publikintresse 

(Semetko & Valkenburg 2000, s. 95). Den enda uteliggaren som inte hade en human interest 

frame, var Svenska Dagbladet.  
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Trots att analysen letade efter fyra generella gestaltningar, uppmättes bara två till efter human 

interest frame: conflict frame, gestaltning som lägger vikt på konflikter mellan individer 

grupper och institutioner för att fånga publiken (Semetko & Valkenburg 2000, s. 95), och 

morality frame, gestaltning som vinklar ett event eller problem enligt kontextuella 

värderingar, uppfattning om moral, normativa budskap och religiösa eller kulturella 

grundsatser (Semetko & Valkenburg 2000, s. 96).  

 

Morality frame upmättes endast en gång, hos Svenska Dagbladet, trors att en psykologisk 

studie (Brady et al. 2017) som undersökte generella gestaltningars förhållande till Facebook-

engagemang i sex chilenska medier (Valenzuela et al. 2017) pekade ut morality frame som 

den gestaltning som var mest sannolik att leda till mycket engagemang från användarna. Då 

Svenska Dagbladet är den dagstidning som har minst engagemang och följare tolkas resultatet 

som att morality frame inte är lika effektiv på att skapa engagemang som human interest 

frame. 

 

Detta bekräftar även etablerade sambandet att human interest frame är en av de faktorer som 

bäst främjar delning på Facebook som visats i både en studie som undersökte faktorer för 

nyhetsdelning på Twitter och Facebook för nederländska medier (Trilling et al. 2017) och en 

studie som undersökte vilka ämnen som återkom i nyhetsflödet på Twitter och Facebook i 

Argentina, Brasilien och USA (Garcia-Perdomo et al. 2017). Vilket i sin tur antagligen beror 

på att ett sociala mediers nya sätt att distribuera information ”horisontellt”, från person till 

person (Shirky 2008), betyder att det är den gestaltning som användarna identifierar sig mest 

med och inte den gestaltning som journalisterna själva tycker är viktigast och använder sig 

mest av, är den som sprids.  

 

Den gestaltning som fick näst mest engagemang var conflict frame. Detta ligger delvis i linje 

med tidigare forskning som visade att conflict frame ökade delning av artiklar med 9% 

(Trilling et al. 2017). Vilket var ett något oväntat resultat eftersom tidigare forskning 

identifierat conflict frame som den gestaltning som varit mest förekommande inom 

dagspressens tryckta upplaga under 1995 till 2011 (Burscher et al. 2014), vilket sedan vidare  

förklarades som ett naturligt resultat av rådande journalistiska normer, grundvärderingar och 

rutiner som bygger på att journalistens viktigaste roll är att gräva fram fakta och hålla 

etablerad makt till svar för sina handlingar (Bartholomé et al. 2015).   
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Eftersom journalistiska normer och värderingar inte lär ha förändrats drastiskt sedan 2015 är 

det osannolikt att journalister skulle ha slutat göra innehåll som gestaltas med conflict frame, 

blir frågan varför gestaltningen inte förekom oftare hos alla tidningar . En möjlig förklaring 

till detta är att trots att tidningarna använder sig av en majoritet conflict frames, är det inte den 

gestaltning som driver engagemang och sprids därför inte vidare lika ofta trots att det 

publiceras ofta. Att algoritmen styr vilka gestaltningar som sprids stöds även av att olika 

forskar-team som bedrivit studier med liknande metoder under samma år har fått olika 

resultat. 

 

Dock ska det poängteras att inte alla inlägg analyserats, så det går inte idag att säga att conflict 

frame även är den dominerade gestaltningen i antal på sociala medier. En annan möjlig 

förklaring är att tidningarna själva antar att human interest frame kommer fungera bättre på 

sociala medier eftersom det är lättare att det är vad som mest liknar den personliga 

information som delas av användarna själva. Oavsett om det är algoritmen som styr eller om 

det är ett medvetet val av tidningarna så pekar resultatet på att tidningarna har anpassat sitt 

innehåll för Facebook. 

 

Visuellt	format	ökar	inte	engagemang	
 

Hill och Bradshaws antagande att nästa steg på sociala medier är visuell (2018 s. 113) finns 

det inget stöd för i resultaten, då båda morgontidningarna båda ligger på ca. 40% video och 

60% bild per inlägg, men trots det har färre engagemang antal delningar och reaktioner. Ett 

resultat som snarare hade tytt på att ju mer video desto engagemang, men Expressen bryter 

trenden då de har mer engagemang än Aftonbladet, trots att de har 18% video jämfört med 

Aftonbladets 5%. Det verkar helt enkelt inte finnas en korrelation mellan antal delningar, 

reaktioner och val av bild eller video. 

 

Det samband som går att utläsa mellan texten och bildens relation är att Facebooknyheter som 

hade Picture specific som relation mellan text och bild (alltså lät bilden stå för än hela 

budskapet) hade videoklipp i större utsträckning än de andra inläggen. Eftersom visuell 

gestaltning enbart analyserades i inlägg som sände parallella budskap är datamängden för 

liten utläsa något vidare samband mellan visuell gestaltning och textuell gestaltning.  
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Kvällstidningen	vs.	morgontidningens	framtidsutsikter	
 

Att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet båda publicerade 748 stycken inlägg under 

perioden, medan Aftonbladet och Expressen publicerade 883 stycken, tyder på att 

morgontidningar och kvällstidningar fortfarande har olika publiceringsstrategier trots 

digitaliseringen. Resultaten är även i linje med NORDICOM:s studie från 2017 (Nesser 2017) 

som visade att kvällstidningarna lagt mer resurser på online publicering än andra tidningar.  

 

För kvällstidningar finns det en tydlig korrelation mellan antal följare ett mediehus har och  

antal reaktioner per inlägg och delningar per inlägg, vilket inte är oväntat då ett högre antal 

följare helt enkelt finns fler personer som automatiskt får upp tidningens inlägg i sitt 

Facebookflöde. Dock bör det noteras att antal följare spela färre roll för morgontidningarna, 

då både Svenska Dagbladet och dagens nyheter ligger mellan 23–26 delningar trots att 

Dagens Nyheter har 80 000 mer följare än Svenska Dagbladet. Detta kan ha att göra med att 

morgontidningarna har färre följare i förhållande till kvällstidningarna och därför blir 

avfärdade oftare (Hill & Bradshaw 2018 s.9) och att morgontidningarna i högre grad verkar 

producera innehåll som inte ger lika starka negativa reaktioner.  

 

Av toppinläggen att döma är det svårt att utläsa en koppling mellan gestaltningen och 

engagemanget, men som uppsatsen tangerat tidigare är det fortfarande värt att notera att 

kvällstidningen hade mest följare och en majoritet human interest frames och att 

morgontidningen hade minst följare och hade mest conflict frames, inför vidare forskning. 

Speciellt att den kvällstidning som hade näst mest engagemang och den morgontidning 

som hade näst minst engagemang kan förklaras av att morgontidningarna varit särskilt 

utsatta ekonomiskt (Nesser 2018) och därför börjat forma om sitt innehåll för att likna 

kvällspressens för att få mer spridning på Facebook.   
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Slutsats	
 

Studien bekräftar att det finns ett samband mellan de generella gestaltningarna och hur 

mycket engagemang ett inlägg fått. Human interest frame är den gestaltning som bäst drev 

engagemang för alla dagstidningar utom den som överlag hade minst följare och engagemang. 

Detta trots att conflict frame traditionellt sätt varit mest förekommande i den tryckta upplagan.  

 

Något som i sin tur tyder på att inlägg med conflict frame,är sämre på att skapa engagemang 

och därför inte sprids vidare lika ofta trots att det publiceras ofta eller att tidningarna själva 

antagit att human interest frame kommer fungera bättre på sociala medier eftersom det är 

lättare att det är vad som mest liknar den personliga information som delas av användarna 

själva. Oavsett om det är algoritmen som styr eller om det är ett medvetet val av tidningarna 

så pekar resultatet på att tidningarna har anpassat sitt innehåll för Facebook. 

 

Resultatet pekar även på att rörlig bild inte automatiskt är bättre för att öka engagemang och 

spridning på Facebook, men det går i övrigt inte att utläsa något samband mellan gestaltning 

och relation mellan text och bild. Utan det som ökar spridning verkar vara negativa reaktioner 

(”angry” och ”sad”) enligt: ju mer antal följare och delningar, desto mer antal procent 

negativa reaktioner (”angry” och ”sad”) per inlägg. 

 

Det är även tydligt att morgontidningarna och kvällstidningarna har separata 

publiceringsstrategier då att båda kvällstidningarna publicerade 883  inlägg under perioden, 

medan båda morgontidningarna 748  inlägg. Där kvällstidningarnas strategi verkar vara mer 

effektiv då både expressen och aftonbladet får betydligt mer kommentarer, följare och 

engagemang på sina inlägg. Det är svårt att utläsa om morgontidningarna och 

kvällstidningarna gestaltar sina inlägg olika av den givna datamängden.  

 

Vidare	forskning	
 

 Framtida forskning som vidare vill undersöka gestaltning vidare rekommenderas därför göra 

en kvalitativ undersökning av samtliga inlägg i denna studie. En totalundersökning av 

inläggen i studien hade även kunna ge en fler generella gestaltningar, eft 
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Eftersom denna undersökning endast analyserade de inlägg som fått mest engagemang och 

det därför inte visar eventuella gestaltningar som inte uppmuntrar till engagemang, finns det 

intresse av att genomföra totalundersökning av inläggen i studien hade även kunna ge en fler 

generella gestaltningar.  

 

Det finns även ett intresse att göra två mindre totala undersökningar med ett par års 

mellanrum för att utläsa om det är så att kvällstidningarna och morgontidningarna går mot 

mer homogena gestaltningar som ett resultat av att algoritmen föredrar gestaltningar som 

uppmuntrar till engagemang.  

 

Under den kvalitativa analysen noterades det även att en majoritet av toppinläggen, oavsett 

tidning, handlade om en känd profils död, det finns därför ett intresse för att vidare studera 

materialet i framtiden för att ta fram sakfrågsgestaltningar som beskriver exakt hur inläggen 

gestaltas och varför användare reagerar med de negativa reaktionerna (”angry” och ”sad”). 
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Kodschema	
 
Variabel post_url kodas med en webblänk till originalinlägget. 

Variabel created_time kodas med datum då inlägget publicerades 

Variabel author_name kodas med variabelvärden: svenska dagbladet–SvD, dagens nyheter, 

expressen och aftonbladet. 

Variabel msg kodas med all text som finns i inlägget 

Variabel pic_count ett exakt numeriskt variabelvärde av antal bilder per inlägg. 

Variabel pics kodas med en webblänk till originalbilden. 

Variabel vid_count kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av antal videor per inlägg. 

Variabel vids kodas med en webblänk till originalbilden. 

Variabel reactions kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal 

reaktioner(like, love haha, angry sad, wow). 

Variabel like kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal gilla. 

Variabel love kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal älska. 

Variabel haha kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal haha. 

Variabel angry kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal arg. 

Variabel sad kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal ledsen. 

Variabel wow kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal wow. 

Variabel shares kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal delningar. 

Variabel comment_count kodas med ett exakt numeriskt variabelvärde av totalt antal 

kommentarer. 
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